
 

 

Správa o činnosti pedagogického klubu  

 

1. Prioritná os Vzdelávanie 
2. Špecifický cieľ 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku 

kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a 
kompetencie detí a žiakov 

3. Prijímateľ Základná škola A. Sládkoviča, Sliač, 
Pionierska 9, 96231 

4. Názov projektu Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej 
škole A. Sládkoviča Sliač 

5. Kód projektu  ITMS2014+ 312011S553 
6. Názov pedagogického klubu  Pedagogický klub - rozvoja čitateľskej 

gramotnosti u detí so ŠVVP 
7. Dátum stretnutia  pedagogického klubu 23.02.2021 
8. Miesto stretnutia  pedagogického klubu Základná škola A. Sládkoviča, Sliač, 

Pionierska 9, 96231 
9. Meno koordinátora pedagogického klubu Ing. Lucia Höherová 
10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej 

správy 
www.zssliac.edupage.org 

 
11. Manažérske zhrnutie: 

krátka anotácia, kľúčové slová  
 
Asertivita od teórie k praxi“. 
Webinár Raabe – „Viete, ako pomôcť žiakom s poruchami učenia?“ 
Ponuka online vzdelávaní v oblasti práce so žiakmi so ŠVVP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia: 
V poradí deviate stretnutie „Pedagogického klubu rozvoja čitateľskej gramotnosti u detí so ŠVVP“ 
v školskom roku 2020/2021 prebehlo vzhľadom na mimoriadne opatrenia nariadené v súvislosti 
s ochorením COVID 19, online formou.  
 
Program stretnutia bol vzhľadom na neštandardnú situáciu upravený a priebeh stretnutia v bodoch bol 
nasledovný:  
1. Úvodné a organizačné informácie. 
2. Predstavenie vybraných vzdelávacích aktivít, webinárov a www. stránok z oblasti práce so žiakmi 
so ŠVVP a z oblasti rozvoja čitateľskej gramotnosti. 
3. Prezentácia – materiál z workshopu CPPPaP Zvolen – „Asertivita od teórie k praxi“. 
4. Webinár Raabe – „Viete, ako pomôcť žiakom s poruchami učenia?“ 
5. Diskusia k informáciám z webinára. 
6. Rôzne (postrehy členov klubu, odporúčania k online vzdelávaniu atď.).  
 
Pôvodne plánovaná a dôležitá téma „ Spolupráca školy, rodiny, poradenských zariadení u žiakov so 
ŠVVP“ bola po zvážení a s ohľadom na štruktúru žiakov so ŠVVP na ZŠ, presunutá do programu 
pätnásteho stretnutia PK, nakoľko ide o tému vhodnú skôr pre osobný kontakt a je potrebná konkrétna 
diskusia, pričom plánovaná je i ilustratívna prezentácia dokumentov zo spisov v papierovej podobe. 

Online stretnutie klubu zahájila koordinátorka klubu, úvod stretnutia sa konal za účasti riaditeľky 
školy Mgr. Alžbety Krúpovej, ktorá po úvodných a organizačných informáciách koordinátorky, 
stručne zhrnula nové informácie zo života školy. 

V rámci bodu dva boli členom klubu predstavené novo vybrané vzdelávacie aktivity a webináre 
z oblasti práce so žiakmi so ŠVVP a z oblasti rozvoja čitateľskej gramotnosti (viď. závery 
a odporúčania). 

V rámci bodu tri bol členom klubu interne sprístupnený materiál poskytnutý z CPPPaP Zvolen – 
„Asertivita od teórie k praxi“, pričom koordinátorka klubu účastníkom online stretnutia následne 
odprezentovala výber z tohoto materiálu. 

Zostručnená prezentácia zahŕňala definíciu asertivity, opis základných asertívnych práv a základných 
asertívnych techník, s uvádzaním dôležitých príkladov pre lepšie pochopenie.  

Pracovalo sa s pojmami pasivita, agresivita, manipulácia, asertivita, s príkladmi verbálnych 
i neverbálnych prejavov, pri jednotlivých typoch správania. Cieľom zaradenia prezentácie bolo 
poukázať na to ako môže poznanie a využívanie asertívnych techník človeku pomôcť v pracovnom  
i v bežnom živote, s dôrazom na dôležitosť asertívnej komunikácie v práci učiteľa. 

V rámci bodu štyri si členky klubu pozreli individuálne - Webinár – „Viete, ako pomôcť žiakom  

s poruchami učenia?“ (vzhľadom na autorské práva obrazovo a zvukovo mimo záznam).  

Odborný webinár z oblasti práce so žiakmi so ŠVVP od spoločnosti Raabe viedla fundovaná 
prezentujúca odborníčka Mgr. Magdaléna Labudová, ktorá je  špeciálnou pedagogičkou a učiteľkou so 
40 ročnou praxou v odbore, autorkou a recenzentkou mnohých materiálov ŠPÚ a MŠ SR v oblasti 
práce so žiakmi so ŠVVP, atď.. Následne bola zaradená krátka diskusia k webináru, kde si členky 
klubu vymenili pár informácií, dojmov a postrehov z odsledovaného webinára. 

V závere online stretnutia boli v rámci bodu rôzne, v skratke koordinátorkou zhrnuté informácie 
ohľadne podkladov a materiálov uložených a dostupných pre členov klubu v rámci aplikácie MS 
Teams, ohľadne tém ďalších stretnutí klubu, ohľadne ponuky vzdelávacích aktivít a následne členky 
klubu diskutovali o využívaní vzdelávacích materiálov počas vyučovania, o zapojení žiakov školy do 
súťaže Čitateľský oriešok atď..  



13. Závery a odporúčania: 
Nadobudnuté teoretické poznatky doplnené praktickými príkladmi odporúčame členom klubu 
využívať v rámci svojej pedagogickej praxe.  
Do pedagogickej pozornosti dávame k téme stretnutia nasledovné www odkazy:  
- https://www.raabe.sk/vzdelavacie-aktivity-webinare?webinar_id=98 
- https://www.raabe.sk/vzdelavacie-aktivity-webinare/webinare-specialna-pedagogika 
- https://www.raabe.sk/vzdelavacie-aktivity-webinare/webinare-vzdelavanie-prvy-stupen?page=2 
- https://vlavici.sk/webinare 
- https://vudpap.sk/webinare/zostrihy-pre-rtspapa/ 
- https://eduworld.sk/cd/jaroslava-konickova/3079/co-je-asertivita 
- https://www.otvorenahra.sk/ako-vyzera-prava-
asertivita/?utm_term=v%C3%BDznam%20slova%20asertivita&utm_campaign=Ako+vyzer%C3%A
1+prav%C3%A1+asertivita?&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_acc=7698764017&hsa
_cam=1381906964&hsa_grp=52432465382&hsa_ad=267438248330&hsa_src=g&hsa_tgt=kwd-
381111404608&hsa_kw=v%C3%BDznam%20slova%20asertivita&hsa_mt=b&hsa_net=adwords&hs
a_ver=3&gclid=CjwKCAjwjbCDBhAwEiwAiudBy5lpYuX_RYDj_RNcAPq-
F8qlGty0IJHGhOWmwa8fS1BVPGV8Jf9mqRoCPboQAvD_BwE 
  

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Ing. Lucia Höherová 
15. Dátum 23.02.2021 
16. Podpis  
17. Schválil (meno, priezvisko) Mgr. Mariana Sláviková 
18. Dátum 23.02.2021 
19. Podpis  

 

Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 

 



Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu: 

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou 
správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.  

 

1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie 
2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku (ďalej len "zmluva o NFP") 
3. V riadku Prijímateľ -  uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku  
4. V riadku Názov projektu -  uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva 

sa skrátený názov projektu  
5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP 
6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa  názov klubu  
7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu -  uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného 

klubu učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine 
8. V riadku Miesto stretnutia  pedagogického klubu -uvedie sa miesto stretnutia daného 

klubu učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine 
9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko 

koordinátora klubu 
10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú 

stránku, kde je správa zverejnená 
11. V riadku  Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia 

klubu 
12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia -  uvedú sa v bodoch 

hlavné témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh 
stretnutia klubu 

13. V riadku Závery o odporúčania –  uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli 
predmetom stretnutia  

14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti 
vypracovala   

15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti 
16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne   podpíše 
17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila 

(koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)  
18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti 
19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše. 

 
 
 
 
 
 
 



Príloha správy o činnosti pedagogického klubu              

 

Prior i tná os :  Vzd elávanie  

Šp ec if ický  c ieľ :  1 .1.1  Zvýš i ť  in k luz ívnosť  a  rovn aký p r ís tup  ku kv al i tnému  

vzdelávan iu  a  z lepš i ť  vý s led ky a  komp etenc ie d et í  a  ž iakov  

Pr i j ímateľ :  Základná škola A. Sládkoviča, Sliač, Pionierska 9, 96231 

Názov p rojektu:  Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole A. 
Sládkoviča Sliač 

Kód ITMS projektu :  312011S553 

Názov p edagogického k lubu:  Pedagogický klub - rozvoja čitateľskej gramotnosti u detí so 
ŠVVP 

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: Základná škola A. Sládkoviča, Sliač, Pionierska 9, 96231 

Dátum konania stretnutia: 23.02.2021 

Trvanie stretnutia: od 13:00 hod do 16:00 hod  

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Ing. Lucia Höherová  Základná škola A. Sládkoviča, Sliač, Pionierska 9, 96231 

2. Mgr. Eva Lichá  Základná škola A. Sládkoviča, Sliač, Pionierska 9, 96231 

3. Mgr. Dana Brestovanská  Základná škola A. Sládkoviča, Sliač, Pionierska 9, 96231 

4. Mgr. Renata Martinská  Základná škola A. Sládkoviča, Sliač, Pionierska 9, 96231 

5. Mgr. Alexandra Mihálová  Základná škola A. Sládkoviča, Sliač, Pionierska 9, 96231 

6. Mgr. Ingrid Majerská  Základná škola A. Sládkoviča, Sliač, Pionierska 9, 96231 

7. Ing. Martina Höherová  Základná škola A. Sládkoviča, Sliač, Pionierska 9, 96231 

8. Mgr. Mariana Sláviková  Základná škola A. Sládkoviča, Sliač, Pionierska 9, 96231 

 

 

 



Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y: 

 č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

    

 


